
VV ČABR navrhuje k projednání na valné hromadě dne 29. srpna 
2015 novelu DISCIPLINÁRNÍHO ŘÁDU ČABR 

 

A – Důvod předložení novely 

 Důvodem předložení novely jsou poznatky z činnosti disciplinární komise ČABR 
(DK), která v uplynulém období řešila jednotlivé případy předložené jí k rozhodnutí. DK 
dospěla k závěru, že některá ustanovení současného disciplinárního řádu neodpovídají 
aktuálnímu reálnému stavu a svým obsahem spíše brání efektivnímu rozhodování komise, 
které má vést v prvé řadě k prevenci dalších disciplinárních přestupků a samozřejmě i k 
potrestání rozhodčích, kteří se proti disciplinárním pravidlům provinili. 
 DK považuje za dostatečný výčet jednotlivých konkrétních provinění ve zvláštní části 
DŘ, který je zároveň i dlouhodobě konstantní, což přispívá k všeobecné znalosti na straně 
rozhodčích. Proto ve zprávě nepředkládala žádný návrh na změnu v této části řádu. Naopak 
navrhla úpravu ustanovení k zefektivnění činnosti v rámci udělování trestů za spáchané 
přestupky. Dalším problematickým bodem je pak úprava postupu v případě odvolacího řízení, 
které je třeba sladit s ostatními ustanoveními řádu tak, aby umožnila řádné řešení přestupků, 
zejména pokud se týká lhůt pro rozhodnutí a pro případnou prekluzi přestupku. 
VV ČABR projednal zprávu předloženou disciplinární komisí a poté předkládá valné 
hromadě níže uvedený návrh na úpravu znění disciplinárního řádu.      
 

B – Novelizovaná ustanovení 
 
V oddíle  
III. Druhy disciplinárních trestů 
se za bod (4) nově vkládá bod (5), který zní 

(5)  DK může podmíněně odložit výkon uděleného trestu, a to na dobu tří kalendářních měsíců 
ode dne vydání rozhodnutí. 
 
V oddíle 
V. Postup v disciplinárním řízení 
se znění bodu (9) mění a nově zní: 
(9) Disciplinární orgán musí řízení zahájit do 7 dnů ode dne zjištění podezření ze spáchání 
provinění a řízení ukončit do 15 dnů ode dne jeho zahájení. V případě, kdy Dozorčí a 
odvolací komise ČABR (DOK) rozhodne o zrušení rozhodnutí DK a věc vrátí DK k dalšímu 
projednání, musí být disciplinární řízení ukončeno do 15 dní ode dne doručení zrušujícího 
rozhodnutí DOK k rukám DK. 
V oddíle  
VI. Odvolání 
se znění bodu (6) mění a nově zní: 
(6) Odvolací orgán rozhodnutí disciplinárního orgánu zruší, změní nebo potvrdí. Jeho 
rozhodnutí je konečné.  
 
Ve Zvláštní části disciplinárního řádu 
Přehled nejběžnějších provinění a disciplinárních trestů 
 
V oddíle 
I. Obecná část 



se znění bodu (3) mění a nově zní: 
(3)  DK alternativně stanoví místo trestu ZVF kompenzaci finančním plněním za každé jedno 
utkání ZVF, která činí 50% z výše odměny za zápas nejvyšší soutěže, kterou je provinilec, dle 
zařazení do skupin rozhodčích, oprávněn řídit. 
 
 
C – Přechodná a závěrečná ustanovení 
 
          V ostatním zůstávají ustanovení disciplinárního řádu nezměněna 
  
 Nový disciplinární řád nabývá účinnosti okamžikem jeho schválení valnou hromadou 
ČABR  a schválením výborem České basketbalové federace. 
 
 Dnem nabytí účinnosti tohoto DŘ se ruší platnost Disciplinárního řádu ČABR ze dne 
6. září  2010. Přestupky, ke kterým došlo před nabytím účinnosti tohoto disciplinárního řádu, 
včetně odvolání, se dokončí dle původních předpisů. 

      
 
 

Za VV ČABR 


